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��ಯಟಳ ಎತ	ರದ ತಂಯ �ೕ�ನ 

�ೊಂಬ�ಾಟ 

ಎ�� ಅ�ಾ�ಲ� ಮ�ಕು� 

 

!ಕ"ಮಕ"ಳ #ಾ$ತ�%ಾ"&ದ' ಸ)ೕ�ತ*ಷ, ಸ!ತ- ಪ/ಸ	ಕ0"1,ದ' ಕ���%ಾಟ 

2ಾ�3ೋಷಕ ಈ ಪ/ಸ	ಕ%ೆ" 5ೊ�ೆ5ೆ.  
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ನೂರು ವರುಷಗಳ �ಂನ �ಾ��ಸ ನಗರದ��ಯ ರಂಗಮಂಚಗಳ�, ಸ�ಾಂಗಣಗಳ� 
ಪ�ದಶ ನ ಮತು" ಕ$ಾ%ಾಲನಗಳ� ಜಗ("ನ��ಯ ಮೂ$ೆಮೂ$ೆಗ*ಂದ ದುಡು, 
ಗ*ಸುವದ-ಾ./ ಬರು("ರುವ  ಕ$ಾ1ದರ, ಆಟ4ಾರರ, 5ೕಟ4ಾರರ, 
ಮೂ-ಾ7ನಯ 8ಾಡುವವರ, ಇಂದ�:ಾ�ಕರ  ತವರುಮ;ೆ<ಾ/ದ=ವ>. ಇ%ೇ �ೕ( 
ಅವರ @Aಾಸ Bಾಗು (ಂC (ನD4ಾ/ EೋCಂ ಗಗಳ� ಕೂಡ ನಗರದ ತುಂಬ 
ಇದ=ವ>. ಇಂ/�ಷ DFೕಟದ Gೕ�ನ H�ೕಮ( 4ೇತೂ ಈ ಮ�Jೆಯ EೋCಂ ಗು ಆ 
-ಾಲದ�� KಾಕಷುL BೆಸMಾ/ತು". ಅ��  ಬಹು ದೂರಂದ ತಮO ಕ$ೆಯ 
ಪ�ದಶ ;ೆ4ಾ/  ಕ$ಾ1ದರು ಬರು("ದ=ರು. ಈ EೋCಂ ಗದ�� <ಾ(�ಕ�4ೆ 
Eೇ-ಾಗುವ ಎಲ� Kೌಕಯ ಗಳ� ಇದ=ದ=�ಂದ  ಕ$ಾ1ದರು -ೆಲ ನ ಇ��Rೕ 
ಇ*ದು-ೊಳSಲು ಹವTಸು("ದ=ರು. EೋCಂ ಗದ��ಯ Gತ";ೆ BಾD4ೆ Bೊ-ೆ 
Bಾಗು ರುUರುU<ಾದ (ಂCಗ*ಂ%ಾ/ 1ಶ�VD%ಾಗ ಎಲ��ಗೂ ಸ8ಾWಾನ 
ಆಗು("ತು".   
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H�ೕಮ( 4ೇತೂ ತನX ಅ(Yಗಳ ಆದMೋಪZಾರದ�� ಎಳSಷುL ತಪ>[("ರ�ಲ�. 
ಇದ-ಾ./ ಆ-ೆಯ 8-10 ವಯD`ನ ಮಗಳ� – V�ಯಟ – ಸBಾಯ 8ಾಡು("ದ=ಳ�. 
ಅ�Aೆ ಒಣBಾಕುವದು, -ೋbೆಗಳ��ಯ Eೆc HೕಟುಗಳನುX ಬದ$ಾdಸುವದು, 
ಆಲೂಗe ,ೆಗಳನುX ಸು�ಯುವದು, Bಾಲುಗಲು�ಗಳನುX fೊJೆಯುವದು ಇಂತಹ Uಕ. 
ಪ>ಟL -ೆಲಸಗಳನುX 8ಾಡಲು ಅವಳದು ಎ("ದ -ೈ. ಅವಳ� ಅ��4ೆ ಬಂರುವ 
ಅ(Yಗಳ ಹರhೆಗಳನುX i14ೊಟುL ಆ�ಸು("ದ=ಳ�. ಊಟದ Gೕkನ ಹ("ರ ಕು*ತು 
ದೂರ ದೂರದ ಊರುಗಳ  ಸು=ಗಳ ಬ4 lೆ  ಹರhೆ Bೊeೆಯುವ ಈ ಅ$ೆ%ಾಡುವ 
ಕ$ಾ1ದರು ಬTmDದ ಕfೆಗಳನುX -ೇಳಲು ಅವ*4ೆ ಒಂದು ತರ ಖುH<ಾಗು("ತು".   
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ಒಂದು ನ :ೋತು oದ= ಮುಖದ ಒಬp ಅ(Y ಅ��4ೆ ಬಂದನು. ಅವನ Bೆಸರು 
Eೆ�@. ಎತ"ರದ Gೕ$ೆ ಕqLದ ತಂ(ಗಳ Gೕ�ನ ಕಸರ("ನ ಆಟAಾಡುವದರ�� 
ಅವನದು ಪಳ/ದ -ೈ. ಆದMೆ ಈಗ ಆತ @ವೃತ";ಾ/ದ=ನು. “;ಾ@ೕಗ -ೇವಲ 
1tಾ�ಂ( fೆ4ೆದು-ೊಳSಲು ಬಂ% =ೇ;ೆ.” ಎಂದು Bೇ*ದನು. “@ಮ4ಾ/ ಒಂದು 
ಒJ Sೆಯ -ೋbೆ ಇ%ೆ. ಎಳSಷುL  Bೊರ/ನ ಗದ=ಲ -ೇಳಬರುವಲ�. ಒಂದ;ೆ ಅಂತD"ನ 
�ಂನ ಮಗlಲು ಈ -ೋbೆ ಇರುವದ�ಂದ %ಾ�ಯ Gೕ�ನ ;ೋಟ ;ೋಡಲು 
Dಗ$ಾರದು.” ಎಂದು 4ೇತು Bೇ*ದಳ�. “ಅC, ಇಲ�. ನನ4ೆ ಇ%ೇ -ೋbೆ ಸ�. ನನ4ೆ 
ಗದ=ಲ Eೇಡ. ಊಟ ಕೂಡ ;ಾ;ೊಬp;ೆ ಕು*ತು 8ಾಡುAೆ.” ಎಂದು Eೆ�@ Bೇ*ದನು.  
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ಆ ನ ಮWಾ�ನvದ�� Bೊಲಸು ಬhೆLಗಳನುX ಬದ�ಸ$ೆಂದು V�ಯಟ Eೆ�@ಯ 
-ೋbೆಯ�� -ಾ�ಟLಳ�. ಅವ*4ೆ ಮಹ%ಾಶwಯ . ಒಳ Bೊಕು. iಂCಯ�� ಹT-ೆ Bಾi 
;ೋC%ಾಗ ಒಬp ಮನುಷ� ಆ-ಾಶದ�� fೇಲು("ರುವಂfೆ -ಾಣು("ತು". ಇ%ೇ ಎಲ�i.ಂತ 
Bೆಚುw 5ೕkನ ಆಟAೆಂದು ಅವ*4ೆ ಮನವ�-ೆ<ಾdತು.  ;ೆಲದ Gೕ$ೆ @ಲ�ಲು 
ಅವಳ -ಾಲುಗಳ� ಅಲ�4ೊJೆಯfೊಡ/ದವ>. fಾನೂ ಕೂಡ ಒGO$ೆ k/%ೆದು= 
Eೆ�@ಯ Eೆ@Xನ �ಂ@ಂದ ತಂ(ಯ Gೕ$ೆ ನeೆಯEೇ-ೆಂದು BಾfೊMೆದಳ�.  
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V�ಯಟಳ� ತನX��ದ= ಎಲ� Wೈಯ ವನುX ಒಟುLಗೂCD “ಸx, Eೆ�@ ಸx, ನನ4ೆ 
ಇದ;ೆXಲ� ಕ�ಯEೇ-ಾ/%ೆ.” ಒಂದು @ಟುLDರು oಡುತ" “ಈ @ನX ಆKೆ ಒJ Sೆಯದಲ�. 
ಒGO �ಾ�ರಂ7DದMೆ -ಾಲುಗಳ� ;ೆಲದ Gೕ$ೆ ಅC ಇಡ$ಾರವ>.”  
“@ೕವ> ನನ4ೆ ಕ�ಸ$ೇ Eೇಕು! ಈಗ$ೇ -ಾಲುಗಳ� @ಲ��-ೆ. ತ<ಾ�ಲ�. “ V�ಯಟ 
ಉತ"�Dದಳ�. 
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V�ಯಟ ;ಾಲು ತಂ(ಯ Gೕ$ೆ ನeೆಯುವ Eೆ�@ಯನುX ;ೋಡು("ದ=ಳ�. ತಂ(ಯ 
Gೕ$ೆ ಒಂದು -ಾಲನುX ಸವರುತ" Bಾಗು ಏ-ಾಗ� Uತ"ಂದ ತಂ(ಯನುX ;ೋಡುತ" 
ಇ;ೊXಂದು -ಾಲನುX ಒಂ%ೆ |ಣದ�� ಮುಂ%ೆ ತರುವ ಅವನ }ೕ1ಯನುX ;ೋC%ಾಗ 
ಅವ*4ೆ ಆತನು ಕನDನ��Rೕ ನeೆದಂfೆ -ಾಣು("ದ=ನು.  
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-ೊ;ೆ4ೆ ಅವ*4ೆ ತeೆಯಲು ಆಗ�ಲ�. ಒಂದು ನ Eೆ�@ ಕಣುOಂ%ೆ -ಾಣ%ಾ=ಗ 
ಅವಳ� ಪ>q%ೆದು=  ತಂ(ಯ Gೕ$ೆ @ಲ�ಲು ಪ�ಯ(XDದಳ�. -ೈಗJೆರಡು 
ಉದುರು4ೋ�ನಂfೆ BೊರJಾಡfೊ/ದವ>. ಮುಂನ |ಣದ�� ಅವಳ� ;ೆಲದ Gೕ$ೆ 
oದ=ಳ�. Eೆ�@4ೆ ಇದು Bೇ4ೆ Kಾಧ�. ನನ4ೇiಲ�. ;ಾನು KಾಕಷುL ಪ�ಯ(XಸEೇಕು 
.ಮನD`ನ��Rೕ ಅಂದು-ೊಂಡಳ�. 
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ಹತು"- ಹ;ೆXರಡು ಸಲ ಪ�ಯ(XD%ಾಗ ಒಂ%ೆರಡು |ಣವ�ೆLೕ ಅವಳ� ತಂ(ಯ 
Gೕ$ೆ D�ರAಾ/ -ೆಳ4ೆ oೕಳ%ೆ @ಂತಳ�. ಮfೊ"ಂದು ನ ಒಂ%ೆರಡು Bೆ: �ೆ 
ಮುಂಟLಳ�. ಮುಂನ ಎರಡು Aಾರಗಳ�� KಾಕಷುL ಸಲ -ೆಳ4ೆ oದ=ರೂ ತಂ(ಯ 
ಉದ=ಕೂ. ಚ�Dದಳ�. ಆ-ೆ4ೆ ಇದ;ೆXಲ� Eೆ�@4ೆ fೋ�ಸುವ ಆತುರ1ತು".  
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ಆ-ೆಯ 8ಾತು -ೇ* ಆತನು ಒಂ%ೆರಡು |ಣ ಸುಮO@ದ=ನು. ಆ Gೕ$ೆ -ೆಳ ದ@ಯ�� 
“5ದ5ದಲು ಎಲ�ರೂ -ೆಳ4ೆ oೕಳ�fಾ"Mೆ. @ೕನು 8ಾತ� KಾಕಷುL ಪ�ಯತX 
8ಾಡು("ದ=ಂfೆ -ಾಣುತ"%ೆ. @ನX�� ಈ ಕುಶಲfೆ ಇ%ೆ ಎಂ%ೆ@Xಸುತ"%ೆ.”  
“ಧನ�Aಾದ! ಸರ,” V�ಯಟ ನುCದಳ�. 
ಅವ*ೕಗ ತನX ಮ;ೆ4ೆಲಸಗಳನುX ಒಂ%ೆರಡು ಗಂhೆ 5ದ$ೇ ಎದು= 
ಮು/ಸfೊಡ/ದಳ�. ಆ Gೕ$ೆ ಇCೕ ನAೆಲ� fಾ�ೕಮು. -ೆಲ ನಗಳ��Rೕ 
ಅವಳ� ಕಸರ("ನ Aೈ1ಧ�ಗಳನುX  ಕ�ತು-ೊಂಡಳ�.  
 

Eೆ�@ ಕಟುL @hಾLದ ತರEೇ(4ಾರ. “@ನX ಕಣುmಗಳ� <ಾAಾಗಲೂ ತಂ(ಯ;ೆXೕ 
;ೋಡು("ರ�. Uತ"ವನುX ಚದು�ಸEೇಡ. @ನ4ೆ ತಂ(ಯ ಮfೊ"ಂದು ತುಯನುX 
ಮುಟುLವ%ೆ ಎಂಬುದರ �ಾಪಕ ಇರ�.” 
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ಮುಂನ -ೆಲ ನಗಳ�� ;ೆಲದ Gೕ$ೆ oೕಳ%ೆ, ತನX ಸಮfೋಲ;ೆಯನುX 
-ಾಯು=-ೊಳ�Sತ" ತಂ(ಯ Gೕ$ೆ ನeೆಯfೊಡ/ದಳ�. Eೆ�@ ಅವ*4ೆ ತಂ(ಯ 
Gೕ$ೆ @ಂತು Bೇ4ೆ ಅ7Aಾದ;ೆ 8ಾಡEೇಕು, Bೇ4ೆ ಓಡEೇಕು, Bೇ4ೆ ಮಲಗEೇಕು, 
Bೇ4ೆ (ಪ[ರ$ಾಗ BೊeೆಯEೇಕು ಮುಂfಾದ ಎ�ೊLೕ ಪ�-ಾರಗಳನುX ಕ�Dದನು. 
ಅವಳ� Zೆ;ಾX/Rೕ ತರEೇ(4ೊಂಡಳ�. “;ಾ@;ೆXಂಗೂ  ತಂ(ಯ Gೕ�@ಂದ 
-ೆಳ4ೆ oೕಳ$ಾMೆ.” ತುಸು ಗವ ಂದ$ೇ Eೆ�@4ೆ Bೇ*ದಳ�.  
“ಇ�ೊLಂದು Kೊಕು. ಸ�ಯಲ�.” ಎಂದು ಸ�ಲ[ ಗqL ದ@ಯ�� Eೆ�@ ಉತ"�Dದನು. 
4ಾಬ�4ೊಂಡ V�ಯಟ4ೆ ಮುಂನ -ೆಲ |ಣಗಳ��Rೕ ;ೆಲದ Gೕ$ೆ 
k/ಯEೇ-ಾdತು.  
 



 18 

 

 

ಒಂದು Mಾ(� ಲಂಡ@Xನ ಅಸL$ೆ ��[ೕeೊ�ೕಮದ ಏಜಂಟ;ೊಬpನು 4ೇ(ಯ 
EೋCಂ ಗದ�� ಊಟ 8ಾಡು("ದ=ನು. Eೆ�@ಯನುX ಅ�� ಕಂeಾಗ ಅವ@4ೆ ಬಹಳ 
ಆಶLಯ Aಾdತು.  

“Eೆ�@! %ೊಡ, ಆಟ4ಾರ!!  <ಾರು..? 
 “ಈತ ಮBಾನ Eೆ�@. ಇ�� �ಂನ -ೋbೆಯ�� ಇರುfಾ";ೆ. ಇದು @ಮ4ೆ 
4ೊ("ಲ�Aೆ?” 
“Eೆ�@,.. ಒಂದು Kಾ1ರ ಅC ಉದ=ದ ಹಗlದ Gೕ�ಂದ ಜಗ("ನ��Rೕ Bೆಚುw 
ಆಗಲ1ರುವ ;ಾಯಗMಾ ಜಲ�ಾತವನುX ಹತು" @Vಷದ��Rೕ %ಾqದ ಕ$ಾ1ದ....” 
ಇ;ೊXಬpನು Bೇಳfೊಡ/ದನು.    
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“ತಂ(ಯ ಅಧ  ಅಂತರದ��%ಾ=ಗ ಸುಡು("ರುವ -ೆಂಡದ Gೕ$ೆ ಆG�ೕಟು 8ಾC 
(ಂದು fೋ�ಸುವವ,... ಇ�ೆLೕ ಅಲ�, ಶಂ�ೇನ ಮದ�ವನುX �ೆ�ೕ|ಕರ Gೕ$ೆ ಸು�ದು 
ಅ7ನಂಸುವವ...” ನನX Uಕ.ಪ[ ಇಂತಹ ಸು=ಗಳನುX Bೇಳ�("ದ=.   
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“Eೆ�@ ಒGO -ಾ�4ೆ ಬುqL ಕqL ತಂ(ಯ Gೕ�ಂದ ನeೆದ=ನಂfೆ... ಇ;ೊXGO 
EಾD $ೋ;ಾದ��ಯ ಬುಲ�ಾಇಟದ i�ೕeಾಂಗಣದ��Rೕ ತಂ(Gೕ�ಂದ 
fೋಫನುX Bಾ�Dದನಂfೆ.. ;ೇಪಲ`ದ��ಯಂತೂ ಕTmನ Gೕ$ೆ ಬhೆL ಕqL-ೊಂಡು 
Eೆಂi ಹ("ದ= ಹಗlದ Gೕ�ಂದ ನeೆದನಂfೆ... @ಜAಾದ ಕ$ಾ1ದ. ಇದ=Mೆ �ೕ4ೆ 
ಇರEೇಕು....” ಏಜಂಟ Bೇಳ�("ದ=ನು. 
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ಇದ;ೆXಲ� -ೇ* V�ಯಟ Eೆ�@ಯ -ೋbೆ4ೆ ಓಡುತ"$ೇ Bೋದಳ�. “ಇ%ೆಲ� @ಜAೇ? 
ಇದ;ೆXಲ� @ೕವ> 8ಾC fೋ�D=Mಾ? @ೕವ> ನನ4ೆ 5ದ$ೇ ಏ-ೆ Bೇಳ�ಲ�? 
ನನಗೂ ಇದ;ೆXಲ� 8ಾಡEೇ-ಾ/%ೆ. ;ಾನು @ಮO ಜfೆ ಬರುವವJ ೕೆ... “ಅವಳ 
ಪ�tೆXಗಳ  ಸು�ಮJ  ೆ@ಲ�$ೇ ಇಲ�.  
“;ಾನು @ನXನುX ನನX ಜfೆ ಒಯ�ಲು ಶಕ�1ಲ�.” 
“ಆದMೆ ಏ-ೆ? ಏ-ೆ.. ಏ-ೆ ಶಕ�1ಲ�?”  V�ಯಟನ ಹಟ8ಾ�ತನ. 
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Eೆ�@ KಾಕಷುL AೇJ  ೆ8ಾfಾಡ$ೇ ಇಲ�. -ೊ;ೆ4ೆ @ಟುLDರು oಡುತ" “ಏ-ೆಂದMೆ ನನ4ೆ 
ಭಯAಾಗುತ"�%ೆ.” ಎಂದು Bೇ*ದನು. V�ಯಟ4ೆ ಅಚw�<ಾdತು. ಇಷುL %ೊಡ, 
ಮನುಷ�... ಅವ@4ೆ ಅಂk-ೆ.  “ಎದರ ಅಂk-ೆ  -ಾರಣ...?” V�ಯಟ -ೇಳfೊಡ/ದಳ�. 
“ತಂ(ಯ Gೕ$ೆ ಏರುವ ಅಂk-ೆ. ಎಷುL ಪ�ಯ(XDದರೂ Bೋಗ$ೊಲ�ದು.” Eೆ�@ 
Bೇಳ�("ದ=ನು.  
“@ೕವ> ಭಯವನುX fೊMೆಯ$ೇ Eೇಕು.” V�ಯಟ. 
“ಶಕ�1ಲ�,”  Eೆ�@. 
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V�ಯಟ �ಂ(ರು/ದಳ�. ಅC4ೆ ಮ;ೆಯ ಮೂ$ೆಯ�� ಕು*ತು ಅಳfೊಡ/ದಳ�. 
ಕTmೕರು @ಲ��ಲ�. ತಂ(ಯ Gೕ�ನ eೊಂಬMಾಟಂದ  ಅವಳ� 
ಸಂfೋಷ4ೊಂCದ=ಳ�. ಆದMೆ Eೆ�@ಯ ಆ ಭಯ ಎಂಬುವ ಶಬ= ಅವಳನುX 
@ಃಶಕ"4ೊ*Dತು. -ೈ-ಾಲುಗಳ� ಹ�ದಂfೆ ಆದವ>.  
 

ಅವಳ ಇಂನವMೆ/ನ ಕ�(ದ=ರ Gೕ$ೆ @ೕರು ಚ��ದಂfಾdತು. ಬಹಳ 
ಮು% =ೆ<ಾದಳ�. 
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ಇ�� Eೆ�@ ಕೂಡ ಅಸ�ಸ�;ಾ/ದ=ನು. -ೋbೆಯ�� ಸುತು" Bಾಕು("ದ=ನು. V�ಯಟಳ� 
;ೆಂರEೇಕು. ;ಾJ  ೆEೆಳ/ನವMೆ4ೆ ನನX��ಯ ಅಂk-ೆ BೊರBೋಗದ=Mೆ 
V�ಯಟ4ೆ ಮುಖ fೋ�ಸಲು  ಕೂಡ ಶಕ�Aಾಗ$ಾರದು. ಇದ-ಾ./ ಏ;ಾದರೂ 
8ಾಡ$ೇ Eೇಕು. ಆದರೂ ಭಯ ದೂರBೋಗಬಹು%ೇ? ಅಂk-ೆ Bೋ/ಸುವದರ�� 
;ಾನು ಯಶD�<ಾಗಬಹು%ೇ? 
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ಆ Mಾ(� Eೆ�@ ಏಜಂಟನ %ಾ�ಯ;ೆXೕ ;ೋಡುತ" ಕು*(ದ=ನು. ಏಜಂಟ@4ೆ ತನX 
ಮನD`ನ��ಯ �ೕಜ;ೆಯನುX Bೇ*ದನು. “@ೕAೇನು Uಂ(ಸEೇC. ;ಾ;ೆಲ� ವ�ವK �ೆ 
8ಾಡುf "ೇ;ೆ.” ಏಜಂಟನು ಹು�ದುಂoDದನು. ಇ�ೊLಂದು ಜನ ii.�ದ Gೕ$ೆ ನನ4ೆ 
$ಾಭAೇ $ಾಭ. �ಾ��D4ೆ ಬಂದದು= ನನX ಸು%ೈವ. ತನXಷL-ೆ. fಾ;ೇ 
ಅಂದು-ೊಂಡನು.  
ಒಳ4ೆ ಗqL<ಾದ ತಂ( ಇರುವ ಹಗlವನುX ಹುಡುಕಲು Eೆ�@ �ೇhೆ4ೆ Bೋದನು. 
<ಾ�ಂದ$ೋ ಒಂದು 1ಂಚವನುX ಎರವ$ಾ/ ತಂದು ಇCೕ ನ ಎರಡು ಕಟLಡಗಳ 
ಮಧ�ದ�� ಹಗl ಕಟLfೊಡ/ದನು.   
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.  “Bೊರ4ೆ ಏನು ನeೆ%ೆ ;ೋಡು.” ಅವಳ fಾd V�ಯಟ4ೆ Bೇ*ದಳ�. ಈ 
;ೆವಂ%ಾದರೂ ಅವ*4ೆ ಹುರುಪ> ಬರ�. Bೊರ/ನ ಬಯಲ�� KಾಕಷುL 
ಗದ=ಲ1ತು". ಜನಜಂಗು*ಯ ನೂಕುನುಗlಲ�� ಅವ*4ೆ ಏನೂ -ಾಣ�ಲ�. Bೇ4ಾದರೂ 
ನುಸು* ನುi ಮುಂ%ೆ ಬಂದಳ�. ಏಜಂಟ BೊನಲುEೆಳಕನುX ಮು/�;ೆeೆ 
fೋ�ಸು("ದ=ನು.  
 

“ಬ@X, Eೇಗ ಬ@X. Eೆ�@ tೆ�ೕ ;ೋಡಲು ಬ@X!” ಎಂದು ಏಜಂಟ %ೊಡ, ಧ�@ಯ�� 
ಒದ� Bೇಳ�("ದ=ನು.  ಇದು ಶಕ�Aೇ? ಅವಳ� ಮನD`ನ�� �ೕUಸfೊಡ/ದಳ�. 
ಅವಳ ಎ%ೆ :ೋರು:ೋMಾ/ ಬeೆಯfೊಡ/ತು.  
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Eೆ�@ ಎದು�ನ Eಾಲ.@dಂದ 8ಾ*4ೆಯ�� ಹಗl ಕqLದ�� @ಂತನು. Bಾಗು ತಂ(ಯ 
Gೕ$ೆ ಏ�ದನು. ಕೂCದ ಜನಜಂಗು*4ೆ ನಮಸ.�Dದನು. ಗುಂಪ> ಉfಾ`�ತAಾ/ತು". 
Eೆ�@ ಒಂದು Bೆ:ೆ� ಮುಂಟLನು. ಆ Gೕ$ೆ 8ಾತ� 1ಗ�ಹದ ತರ ಏನೂ ಚಲ;ೆ 
8ಾಡ%ೆ @ಂತು oಟLನು. ಎಲ� ಜನ ಮುಂ%ೆ ಏ;ಾಗುತ"%ೆ ಎಂಬುದರ ಬ4 lೆ 
�ೕUಸfೊಡ/ದರು.  
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ಇ�� ಏ;ಾದರೂ ತಪ>[ತ"�%ೆ ಎಂಬುದು V�ಯಟ4ೆ ಅ�Aಾdತು. ಪ>ತ�*ಯಂfೆ 
@ಂ(ದ= Eೆ�@ಯನುX ಅವಳ� ;ೋಡfೊಡ/ದಳ�.  

ಒಂದು |ಣವನುX ಕೂಡ Bಾಳ� 8ಾಡ%ೆ ಅವಳ� ಮMೆ<ಾದಳ�. ಮತು" ತಂ(ಯ 
ಇ;ೊXಂದು ತುಯನುX ಕqLದ ಕಟLಡದ Eಾ/�@ಂದ ಒಳBೊಕ.ಳ�. GಟLಲುಗಳನುX 
ಅವಸರದ�� ತು*ಯುತ" 8ಾ*4ೆ ಮುqLದಳ�. ತಂ(ಯ ಎದು�ನ ಬ ಹ(" @ಂತಳ�.  
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ತನX -ೈಗಳನುX ಮುಂ%ೆ ZಾUದಳ�. Eೆ�@ ಮುಗುಳ� ನ4ೆ ನಕ.ನು. ಮತು" Gಲ� Gಲ�;ೆ 
ಅವJೆeೆ ಸ�ಯfೊಡ/ದನು. ಅವನ Bೆ: �ೆಗಳ� ತಂ(ಯ Gೕ�ಂದ ಮುಂ%ೆ 
ಸ�ಯfೊಡ/ದವ>. ಅವ*4ೆ ಆನಂದAಾdತು. ಆಗಸದ�� ನeೆ%ಾಡುವ ಅಂದ-ೆ. 
GೕMೆdಲ�.  
“ಭ$ೆ! Eೆ�@ ಭ$ೆ!! ಭ$ೆ!!!” ಜನಜಂಗು*ಯ ಕೂ4ಾಟ.  
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“4ೆ�ೕಟ Eೆ�@ಯ ಪಟLHಷ�*ವಳ�!” ಏಜಂಟನ ಧ�@. Eೆ�@ ಮತು" V�ಯಟರನುX  
ಕMೆದು-ೊಂಡು ಜಗ("ನ��ಯ ಪಟLಣಗಳ�� tೆ�ೕ ಜರು/ಸುವ ಕನಸು 
-ಾಣfೊಡ/ದನು.  
ಈ ಗುರು - Hಷ�ರು 8ಾತ� ತಮO -ಾ$ೆ.ಳ/ನ ಹಗl%ೆeೆ Uತ"1qLದ=ರು. ಅದರಂfೆ 
ಹಗlದ -ೊ;ೆ ಮುಟುLವ 1Zಾರ...  
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